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Használatra kész általános fertőtlenítőszer

padozatok, bútorok, kilincsek, liftek, korlátok, 

fertőtlenítésére. Élelmiszerekkel érintkezés

tároló helyiségekig/berendezésekig) is használható. 

alkalmazható lakóhelyiségekben, fürdőszobákban, konyhákon, irodákban, 

ipari helyiségekben, tárolóhelyiségekben. Növényi eredetű nyersanyagokat tartalmaz (tejsav)*.

piktogramm nélküli a termék, ezáltal a felhasználóra és a környezetre is teljesen ártalmatlan, alapanyagai 

a természetbe jutva maradék nélkül lebomlanak. 

ÖSSZETÉTEL: Tejsav (EC 200

felületaktív anyagok, illat: <5.%. 

Fertőtlenítő hatású termék: PT2 felületfertőtlenítő, PT4 éle

Engedélyszám: EU-0006622-0010.  

 
A következő EN szabványoknak felel meg

 

Nedvesítsen be a termékkel minden tisztítandó felületet, vagy áztasson be a terméket tartalmazó fürdőben 
minden tisztítandó eszközt. Hagyja hatni 5 percig. Használjon dörzsszivacsot vagy kefét ha szükséges, majd 
öblítse le vízzel. Egyszer használja. Ismételje meg a használatot, ha bizonyítható az új fertőzés jele, vagy 
ha a meghatározott tisztítási protokoll sz
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HASZNÁLATRA KÉSZ KÖRNYEZETBARÁT
TERMÉSZETES FELÜLET

Virucid, baktericid, yeasticid hatással

Természetes eredetű, teljes mértékben 

biológiailag lebomló anyagokból készült

Kvaterner-ammóniumsó mentes, ideális 

élelmiszeripari területre 

Használatra kész általános fertőtlenítőszer. Kiválóan alkalmazható minden mosható

kilincsek, liftek, korlátok, munkaasztalok, WC-k, hulladéktárolók

Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felületeken (gyártó helyiségektől/berendezésektől a 

tároló helyiségekig/berendezésekig) is használható. HACCP kompatibilis termék

alkalmazható lakóhelyiségekben, fürdőszobákban, konyhákon, irodákban, idősek otthonában, óvodákban, 

pari helyiségekben, tárolóhelyiségekben. Növényi eredetű nyersanyagokat tartalmaz (tejsav)*.

piktogramm nélküli a termék, ezáltal a felhasználóra és a környezetre is teljesen ártalmatlan, alapanyagai 

a természetbe jutva maradék nélkül lebomlanak.                                                                                

: Tejsav (EC 200-018-0):0,42g/100g; nem-ionos felületaktív anyagok, anionos

Fertőtlenítő hatású termék: PT2 felületfertőtlenítő, PT4 élelmiszeripari fertőtlenítő 

szabványoknak felel meg***: 1276, 1650, 13624, 13697, 13727, 14476+A1.

Nedvesítsen be a termékkel minden tisztítandó felületet, vagy áztasson be a terméket tartalmazó fürdőben 
den tisztítandó eszközt. Hagyja hatni 5 percig. Használjon dörzsszivacsot vagy kefét ha szükséges, majd 

öblítse le vízzel. Egyszer használja. Ismételje meg a használatot, ha bizonyítható az új fertőzés jele, vagy 
ha a meghatározott tisztítási protokoll szerint ez szükséges. Terméktípus: PT2, PT4
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KÖRNYEZETBARÁT 
FELÜLETFERTŐTLENÍTŐ 

Virucid, baktericid, yeasticid hatással 

Természetes eredetű, teljes mértékben 

biológiailag lebomló anyagokból készült* 

ammóniumsó mentes, ideális 

 

mosható, kemény felület pl. 

k, hulladéktárolók biztonságos 

be kerülő felületeken (gyártó helyiségektől/berendezésektől a  

kompatibilis termék. Biztonsággal 

idősek otthonában, óvodákban, 

pari helyiségekben, tárolóhelyiségekben. Növényi eredetű nyersanyagokat tartalmaz (tejsav)*. CLP 

piktogramm nélküli a termék, ezáltal a felhasználóra és a környezetre is teljesen ártalmatlan, alapanyagai 

                                                                           

ionos felületaktív anyagok, anionos 

 

***: 1276, 1650, 13624, 13697, 13727, 14476+A1. 

Nedvesítsen be a termékkel minden tisztítandó felületet, vagy áztasson be a terméket tartalmazó fürdőben  
den tisztítandó eszközt. Hagyja hatni 5 percig. Használjon dörzsszivacsot vagy kefét ha szükséges, majd 

öblítse le vízzel. Egyszer használja. Ismételje meg a használatot, ha bizonyítható az új fertőzés jele, vagy  
erint ez szükséges. Terméktípus: PT2, PT4 



TECHNIKAI ADATOK 

FIGYELMEZTETÉSEK 

CSOMAGOLÁS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Használatra kész.  Hatásspektrumok: virucid, baktericid, yeasticid – behatási idő 5 perc. 
 

MEGJELENÉS: Folyadék    

SZÍN: Átlátszó/Sárga     

ILLAT: Mentol 

COV: < 0,01% 
 

PH Aktív hatóanyag [%] Sűrűség (g/ml) Nyomás (bar) Viszkozitás (cP) Telj.szárazany. tart.%] 

2,7 ± 0,5  1,00 ± 0,02  < 150  

 

Tilos lenyelni. LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz. 

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel néhány percig. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha 

lehetséges és könnyen megtehető. Az öblítés folytatása. Tartsa távol hidegtől, melegtől  és hőtől. A 

flakon megsemmisítése a helyi előírásoknak megfelelően történjen.  

 
Ne használja mészkő jellegű felületeken (márvány stb.). 

Használat előtt olvassa el a termék Műszaki adatlapját és a Biztonsági adatlapját, különös tekintettel az 

expozíciós forgatókönyvre. Használja a Biztonsági adatlapon megjelölt egyéni védőfelszereléseket. 

Az EN tesztekkel kapcsolatos információkért olvassa el a “Teszt és Kondíciók” mellékletet. 

A Sutter Professional nem vállal semmilyen felelősséget a termék nem megfelelő használatából adódó kárért. 

Kizárólag professzionális felhasználásra. Kérésre biztonsági adatlap kapható. 
 

* Biológiailag teljesen lebomló növényi alapanyagokkal (A termékben található felületaktív anyagok 

biológiailag könnyen lebomlanak a 648/2004/EC rendeletnek megfelelően). 

** A biocid regisztrációval kapcsolatos követelmények országonként eltérhetnek . 

*** Biocid hatékonyság 20°C-on: baktericid hatás EN 1276 és EN 13697 szabványok szerint  (5 perc), 

yeasticid hatás EN 1650 és EN 13697 szabványok szerint (5 perc), virucid hatás csak influenza A/H1N1 

vírusok ellen az EN 14476+A1 szabványok szerint (5 perc). 

 

Kód Kiszerelés Mennyiség Paletta 

5711 ml 750 12 11x3=33 

MEGJEGYZÉS 
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